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vývoj
logotypu

Logotyp vychází ze 
základních prvků logotypů 
Pirátů a STAN, které jsou 
zjednodušené na základní 
tvar a doplňují název P 
iráti a Starostové.

společná cesta log

>

>+

=
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logotyp



<Žádná protínající vazba>

X

0,5x

X

X

nejméně 1x

5

Ochranná zóna loga se 
řídí výškou písma, kde je 
odsazení loga od horního 
okraje ochranné zóny  
pohyblivé, ostatní tři strany 
jsou dané přesně.

logotyp
ochranná zóna



logotyp
použití velikostí

6

Velikost loga používáme  
v poměru k šířce strany,  
a to vždy v rámu, který je 
přesně definovaný jako 
ochranná zóna, kde je 
odsazení loga od horního 
okraje rámu pohyblivé, 
ostatní tři strany jsou dané 
přesně.

Znázorněny jsou všechny 
povolené velikosti, které 
vycházejí z rozdělení strany 
na 24 dílů. 

Logo se vždy umisťuje na 
pravé spodní účaří strany  
a horní okraj rámce vždy 
končí na dílu mřížky  
v závislosti na typu inzerce  
a dokumentu.

Logo je vždy na bílém nebo 
černém pozadí. 

24/24

12/24

11/24

10/24

9/24

8/24

7/24 6/24



barvy

7

Základní barvy vycházejí  
z původních logotypů  
Pirátů a STAN

R 249 G 220 B 6
C 0 M 10 Y 100 K 0

R 255 G 255 B 255
C 0 M 0 Y 100 K 0

R 182 G 201 B 50
C 40 M 0 Y 100 K 0

R 0 G 0 B 0
C 0 M 0 Y 0 K 100



barvy
barevné kombinace

8

Pro inzerci vždy používáme 
kombinaci maximálne tří 
barev. Logo je vždy na 
černém nebo bílém pozadí  
a k tomu vždy jen kombinaci 
dvou barev.



základní mřížka
24/24

9

Jakýkoli formát inzerce je 
rozdělen na 24 dílů na výšku 
i na šířku. To je základní 
mřížka vizuálu. 

2424

24 24

24

24



základní vizuály
konstrukce 

10

Každý vizuál se konstruuje na 
základní mřížce 24/24. 
Velikost ploch se staví podle 
velikosti logotypu, který 
je základním prvkem. Na 
logotyp navazují barevné 
plochy a fotografie, které se 
skládají na základní mřížku. 
Umístění písma v barevné 
ploše je také dané základní 
mřížkou. Písmo se vždy 
musí vejít do naznačačených 
ploch, toho se docílí velikostí 
písma v závislosti na 
množství textu.

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

VÍT RAKUŠAN
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!



základní vizuály
příklady práce s textem

11

Velikost barevných ploch se 
může upravovat v závislosti 
na množství textu, zde jsou 
příklady možné variabilty 
vizuálu k množství textu. 

VÍT RAKUŠAN
Předseda STAN

Sed qui ommod 
qui dunt, odipsa
Sed qui ommod qui dunt, 
odipsapel ilique pro temquam 
nust, cus dellacestis 
nonsequias il ipid etur 
rehentius unt, ut eum 
consequiatio off Porera sedi 
beatur aut eum quatur?
Duciae nobit exeribus 
praturHendit ommo 
estiusapiet voluptatur, 
coribusUcillorro volorate 
voluptae laceptibus ad maxim 
es ad magnihic te alitio eatur, 
ommolor sequis et magnam 
est explaccae nonet issunt 
autate non plaboria pos 
ratibus magnihil modi comnihi 
cillore volore volent rest 
illuptiassit volorepudis am,

VÍT RAKUŠAN
Předseda STAN

lorem ipsum.
Tures explit!
Sed qui ommod qui dunt, 
odipsapel ilique pro temquam 
nust, cus dellacestis 
nonsequias il ipid etur 
rehentius unt, ut eum 
consequiatio off Porera sedi 
beatur aut eum quatur?
Duciae nobit exeribus 
praturHendit ommo 
estiusapiet voluptatur, coribus

VÍT RAKUŠAN
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!



písmo

12

Hlavním písmo je Bebas, 
který se používá v řezu bold. 

V headlinech je proklad mezi 
řádky ekvilentem velikosti 
písma 50 b s prokladem 45 b.

Doplňkovým písmem je 
Roboto condensed Regular, 
které používáme na popis 
funkce u jména a je poloviční 
velikostí než jméno.
Dále písmo Roboto 
condensed Regular 
používáme u dlouhých citací 
osoby u inzerce a postů.

bebas
bold

bebas bold
Roboto Condensed Regular

nadpis
Nusdae videbitatia cullori tes audae non 
pro tem re voloribus.Edis et acea volor 
rerrumque pliqui sit essint prepra exe-
remp orporibus.
Iciae officte volumen istore vent aut et 
est lacest, esed es quo eaque est, con 
re ditatusAgnatium sandi aciis aut vo-
lorere niassus ab id que rerit, ommolo-
rem. Ita et dolesti osant.
To quam qui omnimi, consedis solute 
eum rescil eatur, occus a il ipsani volum 
ipsam ipsae. Namet liqui veratur, ullabor



příklady
sociální sítě 
 
jednoduchý obecný claim

13

FB a IG post

TW post

evon seckoDant int
Rotem
lorem
ipsusum.
Tures!

Dant int
Rotem
lorem
ipsusum.
Tures 
explit!

evon secko

evon secko

Dant int
Rotem
lorem
ipsusum.
Tures!

evon secko

Dant 
int
Rotem
lorem
ipsusum.
Tures!

IG
stories



příklady
sociální sítě 
 
jednoduchý obecný claim

14

FB a IG post

TW post

evon seckoDant int
Rotem
lorem
ipsusum.
Tures! 

evon seckoDant int
Rotem
lorem
ipsum.
Tures 
explit!

evon secko

Dant int
Rotem
lorem
ipsusum.
Tures!

evon secko

Dant 
int
Rotem
lorem
ipsusum.
Tures!

IG
stories



příklady
sociální sítě 
 
jednoduchý obecný claim
s textem ve fotografii

15

FB a IG post

TW post

evon secko 

Dant int
Rotem lorem
ipsum. Tures 
expilit!

evon secko

Dant int
Rotem lorem
ipsum. Tures 
expilit!

evon secko

Dant int
Rotem lorem
ipsum. Tures 
expilit!

IG
stories



příklady
sociální sítě 
 
jednoduchý obecný claim
s textem ve fotografii
s logotypem bez pozadí

Logotyp se umisťuje vždy
stejně, jako by měl pozadí.

Pozitivní a negativní varianta 
logotypu se používá v závislosti  
na sytosti barvy v pozadí, tj do 50 % 
barvy se použije pozitivní varianta  
a nad 50 % negativní

16

FB a IG post

TW post

evon secko 

Dant int
Rotem 
lorem
ipsum. Tures 

evon secko

Dant int
Rotem lorem
ipsum. Tures 
expilit!

evon secko

Dant int
Rotem lorem
ipsum. Tures 
expilit!

IG
stories



příklady
sociální sítě 

krátká citace jedné osoby

17

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

lorem
ipsum.
Tures 
explit! vít rakušan

Předseda STANlorem
ipsum.
Tures 
explit!

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

lorem ips.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

FB a IG

IG
stories

TW



 
příklady
sociální sítě 

krátká citace jedné osoby

18

krátká citace jedné osoby

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

lorem
ipsum.
Tures 
explit! vít rakušan

Předseda STANlorem
ipsum.
Tures 
explit!

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

lorem ips.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

FB a IG

IG
stories

TW



příklady
sociální sítě 

krátká citace jedné osoby
s textem ve fotografii

19

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

FB a IG

IG
stories

TW



příklady
sociální sítě 

krátká citace jedné osoby
s textem ve fotografii
s logotypem bez pozadí

Logotyp se umisťuje vždy
stejně, jako by měl pozadí.

Pozitivní a negativní varianta 
logotypu se používá v závislosti  
na sytosti barvy v pozadí, tj do 50 % 
barvy se použije pozitivní varianta  
a nad 50 % negativní

20

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

FB a IG

IG
stories

TW



příklady
sociální sítě 

dlouhá citace jedné osoby

U tohoto typu poutání je povoleno 
zvýraznění části textu a to jedinou 
barvou: 

RGB
230 - 0 - 126

21

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

Ici ant. Ut et ut ullam rae. 
Et labore consed mi, quia 

volor res molupta temquos ma 
ex et ut amusapellis maximpel 
ipsam, optatumetuOffi  ciis 
sequam la im qui rest, comnit 
fuga. Od qui conseque 
nonsecepudi rerferunt lab il 
exerferum re, odigenecus, te ni 
iminusdae cupienditAlitameNam 
non num vendae quam, 
consequas secti ut ipic tem 
volenimus iumque provides 
molorio eum volorum is esto 
idel ea conem et exerem quam 
vellorror autem sus estis 
eosaeru mquatem quibusda et re 
comnimilla est quiae dolupiention 
re nihilla nos qui cum vid molorio

vít rakušan
Předseda STAN

Ici ant. Ut et ut ullam rae. Et labore 
consed mi, quia volor res molupta 

temquos ma ex et ut amusapellis maximpel 
ipsam, optatumetuOffi  ciis sequam la im 
qui rest, comnit fuga. Od qui conseque 
nonsecepudi rerferunt lab il exerferum re, 
odigenecus, te ni iminusdae cupienditAlitame 
eaquaec epedit ipsapeles audaeptur sequam, 
qui assundandunt ressendam lisquos 
susaperiam idunt. Im con conese pel ipsusam 
quasper natem. In essinve ndunto etumquos 
inullan. Agnis que volupta tecerum qui illaut et 
quam fugitaeris est unt offi  cillant faceaquam 
eaquia dellorum ea none elluptassi sim dolliquo 
cum fugiasp eliqui iur? Cate nobisimus.
Eleceati teniasi tatque nosae suntore con

Ici ant. Ut et ut ullam 
rae. Et labore consed 
mi, quia volor res molupta 
temquos ma ex et ut 
amusapellis maximpel ipsam, 
optatumetuOffi  ciis sequam la 
im qui rest, comnit fuga. Ulla 
nobis peres re porpor maio 
dolorerumqui queTur, odipsame 
omnihic imusaercim haruptae 
sundae offi  cipsam lautem vellia 
incte doluptatur?
Eped quatior epelissimi, nus, 
quunt dolenis qui offi  ctia is et 
fuga. Nequi dolorpos dio

vít rakušan
Předseda STAN

FB a IG

TW

IG
stories



příklady
sociální sítě 

dlouhá citace jedné osoby

U tohoto typu poutání je povoleno 
zvýraznění části textu a to jedinou 
barvou: 

RGB
230 - 0 - 126

22

dlouhá citace jedné osoby

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

Ici ant. Ut et ut ullam rae. 
Et labore consed mi, quia 

volor res molupta temquos ma 
ex et ut amusapellis maximpel 
ipsam, optatumetuOffi  ciis 
sequam la im qui rest, comnit 
fuga. Od qui conseque 
nonsecepudi rerferunt lab il 
exerferum re, odigenecus, te ni 
iminusdae cupienditAlitameNam 
non num vendae quam, 
consequas secti ut ipic tem 
volenimus iumque provides 
molorio eum volorum is esto 
idel ea conem et exerem quam 
vellorror autem sus estis 
eosaeru mquatem quibusda et re 
comnimilla est quiae dolupiention 
re nihilla nos qui cum vid molorio

vít rakušan
Předseda STAN

Ici ant. Ut et ut ullam rae. Et labore 
consed mi, quia volor res molupta 

temquos ma ex et ut amusapellis maximpel 
ipsam, optatumetuOffi  ciis sequam la im 
qui rest, comnit fuga. Od qui conseque 
nonsecepudi rerferunt lab il exerferum re, 
odigenecus, te ni iminusdae cupienditAlitame 
eaquaec epedit ipsapeles audaeptur sequam, 
qui assundandunt ressendam lisquos 
susaperiam idunt. Im con conese pel ipsusam 
quasper natem. In essinve ndunto etumquos 
inullan. Agnis que volupta tecerum qui illaut et 
quam fugitaeris est unt offi  cillant faceaquam 
eaquia dellorum ea none elluptassi sim dolliquo 
cum fugiasp eliqui iur? Cate nobisimus.
Eleceati teniasi tatque nosae suntore con

vít rakušan
Předseda STAN

Ici ant. Ut et ut ullam 
rae. Et labore consed 
mi, quia volor res molupta 
temquos ma ex et ut 
amusapellis maximpel ipsam, 
optatumetuOffi  ciis sequam la 
im qui rest, comnit fuga. Ulla 
nobis peres re porpor maio 
dolorerumqui queTur, odipsame 
omnihic imusaercim haruptae 
sundae offi  cipsam lautem vellia 
incte doluptatur?
Eped quatior epelissimi, nus, 
quunt dolenis qui offi  ctia is et 
fuga. Nequi dolorpos dio

FB a IG

TW

IG
stories



příklady
sociální sítě 

dlouhá citace jedné osoby
s textem ve fotografii

U tohoto typu poutání je povoleno 
zvýraznění části textu a to jedinou 
barvou: 

RGB
230 - 0 - 126

23

Ici ant. Ut et ut ullam
rae. Et labore consed
Mi, quia volor res molupta
temquos ma ex et ut
amusapellis maximpel ipsam
optatumetuOffi  ciis sequam
la im qui rest, comnit fuga.
Ulla nobis peres re porpor
maio dolorerumqui queTur
odipsame omnihic imusaercim
haruptae sundae offi  cipsam
lautem vellia incte doluptatur
Eped quatior epelissimi, nus
ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

vít rakušan
Předseda STAN

Mi, quia volor res molupta
temquos ma ex et ut
amusapellis maximpel ipsam
optatumetuOffi  ciis sequam
la im qui rest, comnit fuga.
Ulla nobis peres re porpor
maio dolorerumqui queTur
odipsame omnihic imusaercim
haruptae sundae offi  cipsam
lautem vellia incte doluptatur
Eped quatior epelissimi, nus
Explictate porundam ullabo.
Itatus reribus.

Ici ant. Ut et 
ut ullam
rae. Et labore 
consed

Ici ant. Ut et ut ullam
rae. Et labore consed
Mi, quia volor res molupta
temquos ma ex et ut
amusapellis maximpel ipsam
optatumetuOffi  ciis sequam
la im qui rest, comnit fuga.
Ulla nobis peres re porpor
maio dolorerumqui queTur
odipsame omnihic imusaercim
haruptae sundae offi  cipsam
lautem vellia incte doluptatur
Eped quatior epelissimi, nus
vít rakušan
Předseda STAN

FB a IG

TW

IG
stories



příklady
sociální sítě 

dlouhá citace jedné osoby
s textem ve fotografii

s logotypem bez pozadí

Logotyp se umisťuje vždy
stejně, jako by měl pozadí.

Pozitivní a negativní varianta 
logotypu se používá v závislosti  
na sytosti barvy v pozadí, tj do 50 % 
barvy se použije pozitivní varianta  
a nad 50 % negativní

U tohoto typu poutání je povoleno 
zvýraznění části textu a to jedinou 
barvou: 

RGB
230 - 0 - 126

24

Ici ant. Ut et ut ullam
rae. Et labore consed
Mi, quia volor res molupta
temquos ma ex et ut
amusapellis maximpel ipsam
optatumetuOffi  ciis sequam
la im qui rest, comnit fuga.
Ulla nobis peres re porpor
maio dolorerumqui queTur
odipsame omnihic imusaercim
haruptae sundae offi  cipsam
lautem vellia incte doluptatur
Eped quatior epelissimi, nus
ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

vít rakušan
Předseda STAN

Mi, quia volor res molupta
temquos ma ex et ut
amusapellis maximpel ipsam
optatumetuOffi  ciis sequam
la im qui rest, comnit fuga.
Ulla nobis peres re porpor
maio dolorerumqui queTur
odipsame omnihic imusaercim
haruptae sundae offi  cipsam
lautem vellia incte doluptatur
Eped quatior epelissimi, nus
Explictate porundam ullabo.
Itatus reribus.

Ici ant. Ut et 
ut ullam
rae. Et labore 
consed

Ici ant. Ut et ut ullam
rae. Et labore consed
Mi, quia volor res molupta
temquos ma ex et ut
amusapellis maximpel ipsam
optatumetuOffi  ciis sequam
la im qui rest, comnit fuga.
Ulla nobis peres re porpor
maio dolorerumqui queTur
odipsame omnihic imusaercim
haruptae sundae offi  cipsam
lautem vellia incte doluptatur
Eped quatior epelissimi, nus
vít rakušan
Předseda STAN

FB a IG

TW

IG
stories



příklady
sociální sítě  
youtube cover

25

evon seckolorem ipsum.
Tures explit!



příklady
sociální sítě  
youtube cover

26

evon seckolorem ipsum.
Tures explit!



příklady
sociální sítě  
FB cover

27

lorem ipUm.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

lorem ipsum.
Tures explit!

evon secko

Osobní



příklady
sociální sítě  
FB cover

28

lorem ipUm.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

lorem ipsum.
Tures explit!

evon secko

Osobní



příklady
sociální sítě  
TW cover

29

lorem 
ipUm.

evon secko

evon seckolorem 
ipsum.
Tures 
explit!

Osobní



příklady
sociální sítě  
TW cover

30

lorem 
ipUm.
TUes explit!

evon secko

evon seckolorem 
ipsum.
Tures 
explit!

Osobní



příklady
sociální sítě  
Profilovka

31



příklady
print
Billboard

32

vít rakušan.
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

510x240

510x240



příklady
print
Billboard

33

vít rakušan.
Předseda STAN

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

510x240

510x240



příklady
print
Billboard

34

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

820x300

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt



příklady
print
CLV

35

VÍT RAKUŠAN
Předseda STAN

lorem
ipsum.
exp
Tures 
lit!



příklady
print
plakát

36

VÍT RAKUŠAN
Předseda STANlorem

ipsum.
Tures 
explit!



příklady
print
variaposter

37

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

ivan BARTOŠ, PHD.
Lídr pirátů, systémový architekt



příklady
print
se dvěma kandidáty

38

lorem
ipsum.
Tures 
explit!

vít rakušan
Předseda STAN
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